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”För dom är ju så små…” 

En kvalitativ studie om yngre barns delaktighet och inflytande genom studie av skapande 

aktiviteter på förskolan 

Antal sidor: 36 

Studiens syfte är att fördjupa förståelsen kring yngre barns delaktighet och inflytande i 

förskolan genom att studera skapande aktiviteter där. 

Studiens frågeställningar är: 

 Hur ger förskollärare barn i åldrarna 1-3 år möjlighet till delaktighet och inflytande 

under skapande aktiviteter på förskolan? 

 Vilka val ligger, enligt förskollärarna, till grund för beslut kring de skapandematerial 

som är tillgängliga respektive otillgängliga i förskolan för barn i åldrarna 1-3 år? 

Det analyserade insamlade empiriska materialet består av sex semistrukturerade intervjuer 

och fem icke-deltagande observationer. Vi har använt oss av narrativ analys där 

återkommande teman från de sex förskollärarnas berättelser samt observationer under 

skapandeaktiviteter ligger till grund för studiens resultat och diskussion. Det empiriska 

materialet har analyserats utifrån ett normkritiskt perspektiv, där rådande normer synliggjorts 

och problematiserats. Studiens resultat visar att åldersnormen styr barns möjligheter till 

delaktighet och inflytande under skapande aktiviteter. Resultatet visar även att förskollärarna 

delar upp förskolans skapandematerial i klabbigt och rent. Det klabbiga materialet är 

otillgängligt för barn i åldrarna 1-3 år, medan det rena materialet är tillgängligt för dem. Vad 

som ligger till grund för att förskollärarna väljer att hålla klabbigt material otillgängligt för 

barnen påverkas dels av tidsbrist och rutiner samt hur den pedagogiska miljön är 

organiserad.  
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Inledning    

Under de verksamhetsförlagda utbildningar vi genomfört inom ramen för 

förskollärarprogrammet har vårt intresse för det demokratiska uppdraget väckts. Vi har 

reflekterat över att de yngsta barnen i förskolan inte får möjlighet till inflytande och 

delaktighet i samma utsträckning som de äldre barnen, trots att läroplanen för förskolan lägger 

stor vikt vid förskollärarens uppdrag i att ge barnen utrymme till inflytande och delaktighet i 

verksamheten, det vill säga att alla barn ska ges möjlighet att påverka hur deras vardag ser ut 

(Skolverket, 2010). 

Vi har sett att skapande aktiviteter har ett stort utrymme i förskolans verksamhet och att 

skapandematerial ofta är otillgängligt för de yngre barnen. Därför har vi valt att fokusera på 

de yngre barnens möjlighet till delaktighet och inflytande under skapande aktiviteter. 

Skapande i olika former med olika uttrycksmedel och det demokratiska uppdraget genomsyrar 

förskolans läroplan (Skolverket, 2010). 

Vi vill med denna studie fördjupa förståelsen för yngre barns inflytande och delaktighet 

genom att studera skapande aktiviteter på förskolan. Genom att titta på vilka material som är 

tillgängliga respektive otillgängliga kan man få syn på hur inflytande och delaktighet tar sig 

uttryck för de yngsta barnen.  

Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska barn och elever utifrån ålder och mognad ges inflytande 

över utbildningen och aktivt ta del i arbetet med att vidareutveckla verksamheten. Skollagen 

fastslår att förskolan ska erbjuda barnen en god miljö.   

Studien fokuserar på sex förskollärares syn på yngre barns delaktighet och inflytande under 

skapande aktiviteter, samt vilka val som ligger till grund för det material som förskollärarna 

väljer att ha tillgängliga respektive otillgängliga för de yngre barnen. Det är en kvalitativ 

studie och vi har valt att använda oss av både semistrukturerade intervjuer samt icke- 

deltagande observationer av förskollärare för insamling av vårt empiriska material.    

Vi inspireras av Klara Dolks (2013) avhandling där hon analyserar barns delaktighet och 

förskollärarnas förhållningssätt ur ett normkritiskt perspektiv. I denna studie ska vi försöka 

synliggöra de normer som finns på de förskolor vi undersöker, samt hur de normer som 

omsluter dessa verksamheter kan påverka barns möjligheter till inflytande och delaktighet 

under skapande aktiviteter. 
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Syfte & Frågeställningar   

Syfte 
Studiens syfte är att fördjupa förståelsen kring yngre barns delaktighet och inflytande i 

förskolan genom att studera skapande aktiviteter där. 

Frågeställningar  

 Hur ger förskollärare barn i åldrarna 1-3 år möjlighet till delaktighet och inflytande 

under skapande aktiviteter på förskolan? 

 Vilka val ligger, enligt förskollärarna, till grund för beslut kring de skapandematerial 

som är tillgängliga respektive otillgängliga i förskolan för barn i åldrarna 1-3 år? 

Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 

Vi inspireras av det normkritiska perspektivet, vilket vi försöker synliggöra genom den 

teoretiska delen av studien såväl som i resultat och diskussion. Att tänka normkritiskt utmanar 

oss att se utanför boxen för att synliggöra de normer som styr i förskolan och, i denna studie, 

hur förskollärare ger, eller inte ger, barn i åldrarna 1-3 år möjlighet till delaktighet och 

inflytande under skapande aktiviteter på förskolan.  

I denna del går vi igenom definitioner av de begrepp som är centrala i studien samt redogör 

för den teoretiska grund vår studie vilar på. 

Definition av begrepp 
Nedan beskriver vi de begrepp som är grundläggande för vår studie, utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Delaktighet och inflytande är båda delar av det demokratiska uppdrag som 

förskolan har. Detta uppdrag är reglerat i rådande styrdokument och förskolan ska ge varje 

barn möjlighet att utveckla de demokratiska värderingar som vårt samhälle vilar på 

(Skolverket, 2010).  

Yngre barn 

I studien använder vi begreppet yngre barn. Med yngre barn menar vi barn i åldrarna 1-3 år.  

Demokrati, delaktighet och inflytande 

Emilson (2014) skriver att begreppet demokrati i relation till förskolans verksamhet inte 

definieras i senare forskning, utan att det oftast läggs vikt vid att beskriva den generella 

betydelsen av ordet demokrati. 
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Demokrati går enligt Skolverket (2013a) hand i hand med mänskliga rättigheter. Alla 

skolformer som ingår i det svenska utbildningssystemet är skyldiga att respektera varje barns 

rätt till bland annat åsikts- och yttrandefrihet. Verksamheten ska utformas efter de 

grundläggande demokratiska värderingar som vårt samhälle vilar på, och aktivt arbeta mot 

alla former av kränkande behandling. I förskolans läroplan läggs stor vikt vid barns 

delaktighet och värdet av att i tidig ålder utveckla förståelsen för samhällets grundläggande 

värden (Skolverket, 2010).  

Dolk (2013) menar att barns delaktighet blir möjlig då barn inkluderas och ingår i ett 

sammanhang där maktrelationer och normer mellan vuxna och barn utmanas. För att barn ska 

få möjlighet till delaktighet krävs att vuxnas förhållningssätt till barn förändras så att de ramar 

och normer som finns kan påverkas genom att synliggöra vems idéer och tankar som ligger 

till grund för de förändringar som sker. 

Bae (2006) skriver att barns möjligheter till delaktighet och inflytande i verksamheten hänger 

samman med förskollärarnas föreställningar om vad barn är och vad de kan. Den föreställning 

de har kring vad barn är och vad barn kan bildar en norm som förskollärarna agerar efter. 

Normen blir att barns kunskap begränsas efter mognad och utveckling som i sin tur styrs av 

den kultur och de traditioner som råder i den kontexten.  

Bae (2006) menar vidare att förskollärarna måste reflektera över i vilken utsträckning de vill 

att barn ska ha inflytande och delaktighet i förskolans verksamhet, samt vilka argument som 

ligger till grund för de möjligheter eller de begränsningar barn blir bemötta med. Det blir en 

balansgång för förskollärare att dels ta ansvar för barnens utveckling och lärande och dels att 

släppa på kontrollen och låta barnen vara delaktiga och få inflytande i förskolans verksamhet. 

Att ha inflytande handlar inte om att bestämma menar Johannesen och Sandvik (2009), utan 

om respekt för varandra och inkludering även när intresseskillnader finns. Inflytande ska inte 

heller ses som det enskilda barnets rätt att gå över gruppens intressen. Ett barns medverkan 

och påverkan ska bidra till meningsfullhet för gruppen. Det man gör tillsammans skulle inte få 

samma resultat om det enskilda barnets åsikter exkluderades. Alltså är barns tankar och 

åsikter avgörande i förskolan som ska vila på en demokratisk grund. 

Den pedagogiska verksamheten och miljön på förskolan bör, enligt Skolverket (2010), 

grundas i barnens intressen och behov. Barns inflytande har ett eget kapitel i förskolans 

läroplan där det tydligt framgår att barnen ska ha ett reellt inflytande i verksamhetens 
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aktiviteter och hur miljön är uppbyggd. Förskolans uppdrag innebär att ge barnen möjlighet 

till inflytande i allt som rör barnet (Skolverket, 2010). 

Pedagogisk miljö 

Nordin-Hultman (2005) anser att miljön formas av de som finns i den. På förskolan innefattar 

det barn, förskollärare och annan personal. Men vi kan också vända på denna tanke, att vi blir 

till i den miljön som omger oss.  

Miljön på förskolan har en betydande roll för barns lärande och utveckling. Den ska, enligt 

läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010), byggas upp tillsammans med barnen. Miljön ska 

utmana och inbjuda till utforskande och lek. Den ska vara tillgänglig på barnens nivå för att 

göra barnen delaktiga och ge dem inflytande. I läroplanen står det även att förskolan ska 

synliggöra rådande normer och värden i den dagliga verksamheten i det demokratiska arbetet 

med barnen, vilket då även innefattar den skapande miljön (Skolverket, 2010). Det finns inga 

fasta normer, de förändras efter dess sammanhang i olika kontexter och omvandlas över tid 

menar Martinsson och Reimers (2008). 

Nordin-Hultman (2005) skriver att alla förskolors pedagogiska miljöer är formade efter en 

viss ordning, att det finns en tradition kring hur olika rum och utrymmen är planerade och 

vilka aktiviteter som förespråkas där. Denna ordning reglerar vilka aktiviteter och vilket 

material som finns tillgängligt eller inte för barnen och bildar den ram som barnen anpassas 

efter. Exempelvis förekommer sällan vatten i en hemvrå då vatten ofta är begränsat till 

aktiviteter såsom vattenlek. Dessa bestämda rums-teman med tillgängliga och otillgängliga 

material begränsar barns möjligheter till inflytande och delaktighet då barnen inte kan variera 

sina aktiviteter eller få en chans till påverkan och nyskapande.  

Skapande aktiviteter innebär de aktiviteter där barnen får uttrycka sig i olika former av 

skapande såsom bild, bygg och konstruktion i olika tekniker och med olika materiella redskap 

(Skolverket, 2010). Det kan vara inom ramen för en planerad aktivitet eller under den fria 

leken, och dessa kan äga rum i en ateljé, ett byggrum eller någon annan del av den 

pedagogiska miljö där barnen har möjlighet att uttrycka sig i någon av dessa skapandeformer. 

Om förskollärarna ser de yngre barnen som kompetenta och inte begränsade av sin ålder kan 

den pedagogiska miljön på förskolan, oavsett om det är under planerad aktivitet eller i den fria 

leken, vara en plats där barnens inflytande och delaktighet synliggörs genom att deras 

intressen tillvaratas (Eriksson Bergström, 2013).  
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I den fria leken har förskollärarna en föreställning om att barn har obegränsade möjligheter till 

delaktighet och inflytande menar Dolk (2013). Förskollärarna anser att när barnen leker fritt 

mellan de planerade aktiviteterna har de möjlighet att välja var de vill leka, vilket material de 

vill använda och med vem de vill leka. Denna obegränsade frihet kan dock ifrågasättas då den 

pedagogiska miljön som barnen har tillgång till är uppbyggd av förskollärarna, där rummen 

ofta har ett bestämt tema med förbestämt material. Alltså inbjuder även den pedagogiska 

miljön till val inom en bestämd ram. 

I den skapande miljön hålls ofta material undan ur barns räckhåll. Materialet i den skapande 

miljön delar Nordin-Hultman (2005) in i smutsigt och rumsrent material. Det smutsiga 

materialet är sådant som anses vara skadligt för barn eller sådant som kan stöka ner och störa 

ordningen, vilket ofta är otillgängligt för barnen. Det rumsrena materialet är sådant som 

barnen anses klara av att ha fri tillgång till utan att varken skada sig själva eller stöka ner. 

Detta material är ofta tillgängligt för barnen. Författaren menar att mängden otillgängligt 

material blir motsägelsefullt då skapande verksamhet är så viktig inom förskolans verksamhet 

då det betonas i alla de styrdokument som förskolans uppdrag vilar på.  

Åldersnormen 
Sandvik (2007) problematiserar begreppen delaktighet och inflytande för barn mellan 1-3 år i 

förskolan. Hon skriver att vissa förskollärare kan anse att dessa barn är för unga i vissa 

avseenden. Åldersnormen spelar en avgörande roll i detta sammanhang, där förskollärarens 

syn på barn är direkt reglerat efter barnets ålder. Åldersnormen gör då att förskollärarna 

begränsar yngre barn den möjlighet till delaktighet och inflytande som de har rätt till. 

Författaren menar att det vilar ett ansvar hos förskollärare att synliggöra normen och ändra på 

den barnsynen. Detta för att lyfta barnen och deras rättigheter till inflytande och delaktighet i 

förskolans verksamhet. Om förskollärare har en barnsyn som innebär att yngre barn inte 

klarar av att vara med och påverka verksamheten så är det en kränkning mot barnet som stöds 

av diskrimineringslagen (SFS 2008:567) där ålder är en av diskrimineringsgrunderna. 

Salmson och Ivarsson (2015) menar att barns tankar och åsikter kan klassas som 

underordnade vuxnas tankar och åsikter, vilket begränsar deras möjligheter till delaktighet 

och inflytande. Eftersom barn utgör majoritet i förskolans verksamhet är åldersnormen inte 

alltid synliggjord. Detta trots att många förskolor väljer att dela in barnen i åldershomogena 

grupper, ofta benämnda som småbarnsavdelning och syskonavdelning.  
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Dessa uppdelningar i åldershomogena grupper är, enligt Salmson och Ivarsson (2015), ett 

resultat av den åldershierarki som råder inom förskolan. En uppdelning som får konsekvenser. 

Ålder ska inte sättas i relation till värde. Att kunskap och erfarenhet ökar med stigande ålder 

är en sak, men det är viktigt att se att människan har ett värde som är konstant genom alla 

åldrar. Det värdet ska inte förändras. Konsekvenserna av åldershierarkin blir då att värdet ökar 

i takt med ålder, vilket leder till att de yngsta barnen på förskolan har ett lägre värde än de 

äldre barnen, och att barnen är medvetna om denna värdeskillnad. 

Vidare skriver Salmson och Ivarsson (2015) att åldersnormen även är synlig i relationen 

mellan förskollärare och barn, alltså mellan vuxna och barn. I denna relation får man ta 

hänsyn till att ansvar ökar i takt med ålder. Vuxna har ett större ansvar än barn just för att de 

har mer kunskap och erfarenheter, men det betyder inte att vuxna innehar rätt till all makt och 

inflytande över barnen. Både förskollärarna och barnen på förskolan har samma värde och 

därmed samma rätt till inflytande och delaktighet i verksamheten.  

De föreställningar som skiljt vuxna mot barn, och som fortfarande skiljer dem åt har 

förändrats enligt Bengtsson (2008). FN (1989) betonar både barns behov av beskydd och 

deras rättigheter till att bemötas som medborgare med samma värde som alla andra oavsett 

ålder. Vidare menar Bengtsson (2008) att synen på barn som passiva och formade av vuxna 

har utmanats av en syn om att barn har en egen kapacitet och en förmåga att samspela med 

andra. Trots att åldersnormens ramar görs större och därmed minskat värdeskillnaden mellan 

vuxna och barn har den inte vidgats tillräckligt. Gränserna mellan vuxna och barn är 

fortfarande laddade med skilda värden.   

Metod   
I denna del presenteras studiens metodval, datainsamlingsmetod, urval, genomförande, 

databearbetning och analysmetod, etiska överväganden samt studiens tillförlitlighet och 

giltighet. 

Studiens syfte är att fördjupa förståelsen kring yngre barns delaktighet och inflytande i 

förskolan genom att studera skapande aktiviteter där. För att undersöka detta område har vi 

valt att använda oss av kvalitativ metod och göra en minietnografisk studie (Roos, 2014).  

Studiens insamlade empiri utgörs av sex semistrukturerade intervjuer med förskollärare samt 

fem icke-deltagande observationer i skapandeaktiviteter. Förskollärarna i studien arbetar med 

barn i åldrarna 1-3 år. Fejes och Thornberg (2009) säger att kvalitativ forskning innebär att 
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forskaren beskriver verkligheten genom orddata, det vill säga data som består av språkliga 

utsagor, fältanteckningar av observerade händelser samt inspelningar av intervjuer som sedan 

analyseras.  

De viktigaste stegen i en kvalitativ undersökning och forskningsprocess är ”generella 

frågeställningar, val av relevanta platser och undersökningspersoner, insamling av data, 

tolkning av data, begreppsligt och teoretiskt arbete, rapport om resultat och slutsatser” 

(Bryman, 2008, s.346). I denna studie har vi försökt följa denna struktur för en kvalitativ 

undersökning och forskningsprocess.       

För att få ett inifrånperspektiv i denna studie har vi valt att göra en minietnografisk studie som 

är en komprimerad form av etnografisk studie. Roos (2014) skriver att ”en studie är 

etnografisk om den görs med utgångspunkt i att försöka förstå andra människor genom deras 

egna sätt att uttrycka sina erfarenheter, åsikter och tänkande, där de är, i fältarbete. Det 

innebär att man strävar efter att ta ett inifrån perspektiv” (Roos, 2014, s. 47).  

Roos (2014) skriver att en etnografisk studie pågår över en längre tid. Då vår tidsram varit 

knapp har vi istället valt att göra en minietnografisk studie, där flera olika 

datainsamlingsmetoder använts. Bryman (2008) menar att en minietnografisk studie är att 

föredra när en studentuppsats skrivs. För att effektivisera insamlingen av det empiriska 

materialet valde vi att dela upp oss under intervjuerna och observationerna, d.v.s. att vi gjorde 

varje intervju och observation enskilt. 

Datainsamlingsmetod  
I denna del presenterar vi de datainsamlingsmetoder vi använt för att samla in det empiriska 

materialet i vår studie.  

Semistrukturerad intervju  

Inom kvalitativ forskning används ofta intervjuer som metod för att samla in det empiriska 

materialet för en studie. I kvalitativa intervjuer är intresset ofta inriktat mot de intervjuades 

ståndpunkter och även intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt (Bryman, 2008).  

En semistrukturerad intervju är, enligt Bryman (2008), en intervju där forskaren utgår ifrån en 

intervjuguide som består av ett antal förutbestämda frågor inom det valda forskningsområdet.  

I den semistrukturerade intervjun finns också möjlighet att till viss del avvika från den 

förutbestämda intervjuguiden då forskaren i denna typ av intervju även har frihet att ändra 
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ordningsföljden på frågorna samt också har möjlighet att ställa följdfrågor för att få bredare 

och djupare svar.  

Vi gjorde valet att dela upp oss under intervjuerna och därför fann vi att semistrukturerade 

intervjuer och intervjuguide var att föredra eftersom den ger en viss struktur och gemensam 

grund då vår önskan var att genomföra så likartade intervjuer som möjligt, för att senare 

gemensamt kunna jämföra intervjuerna samt i analysen av dessa finna gemensamma teman 

för vår studies ämnesområde. 

Vi valde att inte använda oss av ostrukturerade intervjuer eftersom vi ansåg att det då kunde 

finnas en högre risk att intervjuerna hade skilt sig för mycket åt. Då denna typ av intervju är, 

enligt Bryman (2008), friare än semistrukturerade intervjuer och mer liknar ett samtal med 

vissa teman som ska beröras. Vi ansåg även att det kunde finnas en större svårighet att finna 

gemensamma teman vid jämförelse och analys av intervjuerna. Därför valde vi att använda 

oss av semistrukturerade intervjuer och intervjuguide i denna studie.     

Icke-deltagande observation  

Inom det kvalitativa forskningsområdet är observationer vanligt. Observationer där forskaren 

inte är deltagande eller påverkar så lite som möjligt kallas icke-deltagande observationer 

(Bryman, 2008). Vi har i vår studie genomfört fem icke-deltagande observationer där sex 

förskollärare har blivit observerade tillsammans med barn i skapande aktiviteter.  

Under en observation är det viktigt att ha i åtanke att forskaren tar med sig sina egna 

kunskaper, erfarenheter och upplevelser vilka kan påverka observationen och analysen av 

observationen menar Christoffersen och Johannessen (2015). Detta har vi reflekterat kring 

och även hur vi som studentforskare också påverkar de personer som deltar i observationen. 

Vår intention när vi observerade var att vara flugan på väggen och inte påverka 

observationen. Bryman (2008) förklarar denna typ av observation ”som en situation där 

observatören iakttar men inte deltar i det som sker i miljön” (Bryman, 2008, s.266).  

Franzèn (2014) menar att icke-deltagande observation är en observation där forskaren står 

bredvid och studerar det som händer utan att påverka. I denna typ av observation är det också 

något specifikt som ska studeras. Under observationer är det viktigt att skriva fältanteckningar 

menar Bryman (2008).   
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Urval 
I studien har 21 barn i åldrarna 1-3 år deltagit. Vidare har sex verksamma förskollärare från 

två olika förskolor, i två olika kommuner deltagit. Deltagarna och kommunerna hålls 

anonyma i studien.   

Urvalen i denna studie har varit målstyrda. Enligt Bryman (2008) innebär detta att deltagare i 

studien väljs ut på ett strategiskt sätt utifrån studiens syfte och frågeställningar. För att få en 

bredd i vår studie valde vi att göra ett urval av två förskolor i två olika kommuner. En förskola 

i en stor kommun och den andra förskolan i en mindre kommun i södra Sverige. Tre 

förskollärare från varje förskola har medverkat i studien.  

Vi har även i urvalet av förskollärare försökt få en så stor bredd som möjligt genom att välja 

ut förskollärare i olika åldrar, med olika kön samt med olika arbetslivserfarenheter. Det 

gemensamma för de deltagande förskollärarna i studien är att de arbetar med barn i åldrarna 

1-3 år. Barnen i studien valdes ut av förskollärarna då de planerade aktiviteterna vi 

observerade. 

Genomförande 
Vi kontaktade de förskolor och förskollärare vi valt i urvalet via besök och telefonsamtal. På 

detta sätt tillfrågades förskollärarna om att delta i studien. Efter godkännande av 

förskollärarna besökte vi förskolorna och delade ut samtyckesblanketter till förskollärarna och 

berörda vårdnadshavare.  

Samtyckesblanketten innebär samtycke för vuxen att delta i studentforskning (bilaga 1), och 

samtycke för minderårig att delta i studentforskning (bilaga 2, bilaga 3). De tre 

samtyckesblanketterna innehöll information om studiens övergripande syfte, etiska aspekter, 

tillvägagångssätt och kontaktuppgifter till ansvarig lärare för den aktuella högskolan där 

studenterna genomför sin förskollärarutbildning, samt områden där de tillfrågade kunde fylla i 

sina respektive kontaktuppgifter. Den samtyckesblankett som riktade sig till förskollärarna i 

vår studie innehöll godkännande om att delta i intervju samt tillåtelse att bli observerad under 

en skapande aktivitet.  

Samtyckesblankett för samtycke för minderårig att delta, som riktade sig till barnets 

vårdnadshavare, innehöll godkännande att bli observerad av studentforskaren när barnet deltar 

i en skapande aktivitet samt godkännande att interagera med studentforskaren för ena 

förskolan, men endast godkännande för att bli observerad till den andra förskolan. 

Anledningen till det är att vi var bekanta med den ena förskolan sedan tidigare och eventuellt 
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kunde hamna i en situation där barnen tog kontakt med oss. Att vårdnadshavare ska godkänna 

minderårigs deltagande i forskningsstudier är viktigt enligt Vetenskapsrådet (2002). 

När samtliga hade godkänt att delta i studien samlades samtyckesblanketter in och 

förskollärarna kontaktades ytterligare en gång via telefon för att bestämma lämplig tid och 

plats för respektive förskollärare att delta i intervju och observation.  

Semistrukturerad intervju  

Inför de semistrukturerade intervjuerna sammanställdes en intervjuguide enligt Brymans 

(2008) rekommendationer. Denna innehöll tio frågor som berörde studiens syfte och 

frågeställningar (bilaga 4). Intervjuguiden användes som stöd i våra intervjuer och 

underlättade för oss under analysarbetet.  

Intervjuerna genomfördes efter de tillfrågade förskollärarnas önskemål om tid och plats, inom 

loppet av två veckor. Under intervjun informerades förskollärarna om studiens syfte och de 

etiska aspekterna enligt Vetenskapsrådet (2002) och att de hade rätt att närsomhelst avbryta 

intervjun om de så önskade. Varje intervju genomfördes inom ramen för 30-60 minuter, på en 

lugn plats som förskollärarna föreslog. För att underlätta vid analysarbetet spelades 

intervjuerna in med hjälp av mobiltelefon efter förskollärarnas godkännande. Att spela in 

intervjuer och att genomföra dessa i en lugn miljö är något som Bryman (2008) förespråkar.   

Icke-deltagande observation 

Totalt har fem observationer med sex deltagande förskollärare genomförts i studien inom 

loppet av två veckor, varav tre observationer på den ena förskolan respektive två på den andra 

förskolan. Vid observationerna deltog de förskollärare som tidigare blivit intervjuade vid ett 

tillfälle tillsammans med barn i en skapande aktivitet på förskolan.          

Observationerna genomfördes på respektive förskola, efter förskollärarnas önskemål om tid 

och plats. Observationerna var löpande vilket innebär att studentforskaren hela tiden var 

närvarande och observerade skapande aktiviteten inom ramen för 15-20 minuter. De skapande 

aktiviteter som observerades var aktiviteter som förskollärarna hade planerat med barn som de 

själva valt ut. 

På ena förskolan genomfördes observationerna i ett målarrum respektive i ateljén på förskolan 

där skapandematerialet fanns tillgängligt. Vid varje observationstillfälle deltog mellan två till 

fem barn.  
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På den andra förskolan genomfördes två observationer. Vid ett tillfälle deltog två förskollärare 

under samma aktivitet, vid andra tillfället deltog en förskollärare under observationen. Vid 

dessa observationer var fem respektive sju barn deltagande. Observationerna genomfördes vid 

ett bord på avdelningen där skapande material plockades fram till aktiviteten.  

När observationerna genomfördes använde vi en mall för spaltdokumentation enligt 

Skolverket (2012) där vi skrev ner det som var relevant för vår studie i olika kolumner under 

respektive spalt; gör, säger samt reflektion. Dessa spaltdokumentationer användes som stöd i 

analysarbetet (bilaga 5). 

Databearbetning och analysmetod 
När intervjuerna var genomförda transkriberades de och skrevs ut ordagrant enligt de 

transkriberingssystem som vi är inspirerade av i enlighet med Gjems (2009) och Bryman 

(2008). I transkriberingen är alla namn fingerade, det vill säga avidentifierade för att inte röja 

varken förskolans, förskollärarnas eller barnens identitet, vilket är av största vikt menar 

Bryman (2008).  

Transkriberingen gjordes för att underlätta analysarbetet. Transkriberingen var tidskrävande 

eftersom vi lyssnade igenom intervjuerna många gånger. När transkriberingarna var klara 

sattes intervjuerna in i ett tabellsystem (bilaga 6), som underlättade när vi senare skulle 

analysera, då en kolumn i dokumentet var till för noteringar. När transkriberingarna var klara 

lästes de igenom flera gånger och arbetet med den narrativa analysen, som vi i denna studie 

har valt att använda som analysverktyg, påbörjades.  

Spaltdokumentationerna från observationerna samt intervjuerna och dess transkriberingar i 

studien har analyserats med hjälp av narrativ analys. Narrativ analys innebär att efter flera 

genomläsningar av det insamlade empiriska materialet, i vårt fall semistrukturerade intervjuer 

och spaltdokumentationer, koda återkommande likheter och skillnader i förskollärarnas olika 

utsagor för att finna det som karaktäriserar berättelsen (Bryman, 2008). Ur dessa koder kan 

man sedan finna gemensamma kategorier som sedan tolkas och kategoriseras i flera steg så 

man till slut kan finna de teman som är mest återkommande, och som visar på de mest 

framträdande likheterna och skillnaderna i de intervjuades berättelser (Bryman, 2008). 

I det första steget av vår analys av transkriberingarna har vi med hjälp av överstrykningspenna 

letat efter återkommande likheter och skillnader i förskollärarnas svar, och när vi fann dessa 

namngav vi dem i olika kategorier. Efter flera genomläsningar av de gemensamma kategorier 
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vi funnit fick vi fram de teman som var mest återkommande. Vi har även letat efter teman i de 

spaltdokumentationer som skrevs under observationerna, och använt dessa som stöd och 

jämförelse med svaren från intervjuerna. Spaltdokumentationerna skrevs ut i ett dokument 

och fylldes på med fler reflektioner av oss studentforskare direkt efter observationen var 

genomförd. Detta har vi gjort för att bredda vår kvalitativa analys i studien.  

I analysarbetet av våra intervjuer och observationer har vi valt att rikta in oss på 

återkommande teman och spegla dessa teman ur ett normkritiskt perspektiv.  

Etiska överväganden  

I denna studie har vi utgått ifrån forskningsetiska principer inom humanistisk 

samhällsvetenskaplig forskning enligt Vetenskapsrådet (2002). När ett examensarbete skrivs 

är det viktigt att utgå ifrån de forskningsetiska principer som vetenskapsrådet föreskriver: 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.   

Nedan följer beskrivningar på vad kraven innebär och hur vi i vår studie har förhållit oss till 

dessa krav:  

Informationskravet innebär att forskaren ska informera berörda personer om studiens syfte 

och vilka moment som ingår samt att deltagandet är frivilligt och att de när som helst får 

avbryta sin medverkan i studien (Vetenskapsrådet, 2002).  

Vi har informerat förskollärarna och vårdnadshavarna till de barn som deltog i studien om 

dessa krav med hjälp av samtyckesblanketter som riktades till förskollärarna respektive 

vårdnadshavarna. Där fanns information om studiens syfte vad vi önskade att de skulle delta i 

samt att det var frivilligt och att de kunde avbryta medverkan i studien när som helst om de så 

önskade. De informerades även om de etiska aspekterna enligt Vetenskapsrådet (2002) innan 

intervju- och observationstillfälle.       

Samtyckeskravet innebär att deltagarna i studien har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. Om minderåriga personer deltar i studien krävs vårdnadshavares godkännande att 

delta (Vetenskapsrådet, 2002).   

Vi har i vår studie uppfyllt dessa krav genom att förskollärarna i studien och vårdnadshavarna 

till de barn som deltog under observationerna har godkänt och skrivit under de 

samtyckesblanketter som skickades ut samt på så sätt också godkänt sin medverkan eller sitt 

barns medverkan i denna studie.  
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Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om de personer som deltar i studien ska 

behandlas med största möjliga konfidentialitet samt att personuppgifter förvaras på ett säkert 

sätt så att inte obehöriga kan komma åt dem (Vetenskapsrådet, 2002). 

Vi har i vår studie uppfyllt dessa krav genom att vi inte har delgivit någon utomstående om 

vem som har deltagit eller var vi har genomfört våra intervjuer och observationer. Deltagarnas 

personuppgifter och kontaktuppgifter förvaras på ett säkert sätt och i de transkriberade 

intervjuerna har vi avidentifierat deltagarna och de har fått fingerade beteckningar för att inte 

på något sätt röja deras identitet.   

Nyttjandekravet innebär att det insamlade empiriska materialet som har samlats in om 

enskilda personer endast används till studiens eller forskningens ändamål samt att de 

deltagande i studien har rätt att ta del av studiens resultat (Vetenskapsrådet, 2002).   

Vi kommer endast att använda det insamlade empiriska materialet till denna studie samt låta 

de medverkande ta del av resultatet. 

Studiens tillförlitlighet och giltighet 
Reliabilitet och validitet hänger ihop med den kvantitativa forskningen och dessa begrepp 

syftar till att mäta resultat av den studie som har genomförts. Bryman (2008) lyfter 

problematiken med dessa begrepp och menar att detta inte är förenligt med den kvalitativa 

forskningsmetoden som istället för siffror lägger vikten vid ord. Tjora (2010) beskriver och 

använder begreppen tillförlitlighet och giltighet istället för reliabilitet och validitet för att mäta 

kvaliteten i kvalitativa studier. Kvalitativ forskning bygger på en tolkande tradition där 

forskaren tolkar det resultat som framkommit och därmed menar Tjora (2010) att det inom 

den kvalitativa forskningen inte kan existera någon fullständig neutralitet i denna typ av 

studier. En fråga som forskare ställer för att testa tillförlitlighet i en studie är om resultatet 

hade blivit det samma om studien genomförts en gång till, samt om resultatet hade påverkats 

om studien hade genomförts av andra forskare eller respondenter. En studies giltighet bedöms 

i om de svar vi får i studien faktiskt är svar på de frågor vi från början ställt anser Tjora 

(2010).  

Vi anser att denna studie är giltig då det resultat vi fått svarar på de frågeställningar vi från 

början ställt samt att de metoder som har använts i studien har varit användbara för att svara 

på studiens syfte. Studies tillförlitlighet styrks genom att vi som förskollärarstudenter har en 

viss förförståelse inom det område som berörs i studien. Studien bygger på ett urval av sex 
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förskollärare som arbetar med barn i åldrarna 1-3 år, några av de deltagande förskollärarna var 

bekanta för oss sedan innan vilket till viss del underlättade för oss att få tillträde till fältet. 

Resultatet bygger på de enskilda respondenternas svar i intervjuerna samt våra observationer 

under skapande aktiviteter, därmed är det inte möjligt att exakt kunna återupprepa en liknande 

studie då resultatet med stor sannorlikhet sett annorlunda ut om den genomförts med andra 

respondenter.    

Vår förkunskap samt bekantskapen med några av förskollärarna kan ha påverkat resultatets 

tillförlitlighet då det finns en risk att vi kan ha påverkat eller ställt ledande följdfrågor under 

intervjuerna (Tjora, 2010), dock är vi medvetna om att det alltid finns en risk att 

studentforskaren endast med sin närvaro kan påverka intervjupersonerna på ena eller andra 

sättet. Vid en kvalitativ studie läggs vikten vid ord. Vi använde semistrukturerade intervjuer 

och vårt val av frågor i intervjuguiden berörde den problematik som vi ville studera. Därmed 

finns en möjlighet att genomföra liknande intervjuer om samma frågor ställs. 

För att stärka och bredda vår studies resultat gjorde vi även observationer. Vid en observation 

finns det alltid en risk att vi som studentforskare påverkar de som observeras dock låg vårt val 

att göra icke-deltagande observationer, i att inte påverka eller att påverka i minsta möjliga 

mån. 

Vi gjorde en minietnografisk studie där flera metoder användes för att få en så bred bild av 

studiens problematik som möjligt inom den korta tid vi hade. Att använda sig av flera metoder 

i en studie ökar tillförlitligheten menar Roos (2014).  

Då vår önskan var att synliggöra de normer som finns inom denna studies ämnesområde 

gjordes ett medvetet val i att använda ett normkritiskt perspektiv. Detta perspektiv har också 

påverkat analysarbetet då vi läste transkriberingar och fältanteckningar. Att använda en 

narrativ analys i denna studie gav oss möjligheten att lyfta fram de likheter och skillnader som 

var mest återkommande i förskollärarnas berättelser samt i fältanteckningar från 

observationerna. För att kunna stärka undersökningens trovärdighet valde vi att göra 

ljudinspelningar och transkriberingar av intervjuerna. Detta för att, enligt Tjora (2010), kunna 

göra förskollärarnas röster hörda ända fram till läsaren. Analysarbetet med både 

transkriberingar och fältanteckningar har lästs igenom många gånger samt analyserats av båda 

studentforskarna tillsammans, detta för att öka tillförlitligheten.    
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För att styrka denna studies trovärdighet har vi i metoddelen beskrivit hur studien har 

genomförts, t ex urvalet och analysprocessen. Genom att beskriva de olika val vi har gjort 

under studiens gång ökar studiens tillförlitlighet. Även den kommunikativa giltigheten ökar 

samt ger möjlighet för andra att jämföra vår studie med liknande studier (Tjora, 2010). Vidare 

styrks även denna studie och dess ämnesområde med tidigare forskning i Tidigare forskning 

och teoretiska utgångspunkter. 

Resultat 
I denna del redovisar vi vårt resultat genom en narrativ analys baserad på de berättelser vi fått 

från förskollärarna under intervjuerna. Här tolkar vi även de teman som visar på de mest 

uttalade likheterna och skillnaderna mellan förskollärarna. Vi beskriver även observationerna 

och analyserar dessa. Resultatet delas in under rubrikerna Ålder och brist på kunskap och 

erfarenhet begränsar och Miljön som möjliggörande respektive hindrande av demokrati, vilka 

speglar dessa teman. Vi förstärker analysen genom att lägga in citat tagna från våra 

transkriberingar av intervjuerna. 

Ålder och brist på kunskap och erfarenhet begränsar  
Yngre barn har inte mycket inflytande och delaktighet under skapande aktiviteter på de 

förskolor vi undersökt. Förskollärarna anser att yngre barn ännu inte har den kunskap som 

krävs, vilket är en anledning till att deras möjligheter till inflytande och delaktighet begränsas.  

Under de skapande aktiviteter vi observerat plockade förskollärarna fram det material som 

barnen fick använda, utan att ge barnen möjlighet att vara med och påverka. Aktiviteterna var 

planerade av förskollärarna utan någon inflytande av barnen och det material som var 

tillgängligt för barnen var då inom ramen för det förskollärarna ansåg vara lämpligt efter 

barnens ålder och mognad.  

Under en observation hade förskolläraren förberett aktiviteten genom att ställa fram det 

tilltänkta materialet på bordet där barnen placerades runt omkring när aktiviteten startade. 

Materialet som ställts fram var färgerna brun, vit och rosa, ett stort papper med en mall av en 

ko samt ett fotografi av en brun-vit ko med rosa juver. Förskolläraren förklarade för de fem 

barn som deltog i aktiviteten hur kon såg ut på fotografiet och att de skulle fylla i kon med 

färger likt den. Barnen fick sedan peka på den färg de ville ha från de burkar som stod på 

bordet, och de fick en pensel att måla med. 
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Barnen verkade fascineras av färgerna framför dem, de kände på dem med fingrarna, smakade 

på dem och testade att måla lite på sina händer. Förskolläraren pratade hela tiden med barnen 

om de olika sinnen som barnen utforskade färgen med, och försökte sedan att få dem att vilja 

måla på pappret med kon.  

När barnen målade på pappret förklarade förskolläraren att en ko kan vara svart eller brun och 

vit, och att denna ko skulle bli brun och vit. Vidare pekade förskolläraren på kons juver och 

förklarade att dessa var rosa och att det var från dem som mjölken kommer ifrån. Ett av 

barnen ville inte måla enligt anvisningarna, utan målade istället sporadiskt runt kon. 

Förskolläraren gav då barnet ett eget papper att måla på.   

Förskolläraren förklarade senare att detta var ett sätt att ge barnet inflytande under den 

skapande aktiviteten, då barnet visade tydligt ointresse för den givna aktiviteten. Flera andra 

förskollärare har under våra intervjuer pratat om inflytande på liknande vis vilket ger oss 

intrycket att det är ett vanligt förekommande fenomen.  

Det vi ställer oss frågande till är dock att barnen inte är involverade i det planerande stadiet av 

aktiviteterna, och varför det i fallet ovan tas för givet att barnet inte var intresserad av 

aktiviteten utan istället ville måla på eget papper. Kanske hade barnet en vision om hur kon 

skulle se ut som inte överensstämde med kon på fotografiet. Eller så var det precis så, att 

barnet ville måla fritt på ett eget papper.  

En reflektion vi gjorde var att barnet inte målade inom ramen för den gemensamma 

målningen, vilket gjorde att det inte passade in i det förutbestämda resultatet. På det viset 

hjälpte förskolläraren både barnet och sig själv genom att låta barnet måla på ett eget papper, 

och låta den gemensamma målningen förbli enligt planeringen.  

Vi ställer oss frågande till varför barnen inte från början fick ett blankt papper och fri tillgång 

till alla färger och med det måla kor efter egen fantasi och vilja. Fascinationen för färgens 

textur och smak var tydligt intressant för alla barn under aktiviteten, vilket kunde vara ett sätt 

att fånga barnen i deras nyfikenhet och ge dem inflytande till det de själva visar intresse för. 

Vidare funderar vi över vem de skapande aktiviteterna är till för och vad det är som egentligen 

styr över vad som är rätt eller fel under en skapande aktivitet. Det vi kan se i samtliga 

observationer är att förskollärares intressen styr mer än barnens, vilket tyder på att de yngre 

barnen faktiskt inte har så mycket inflytande mer än inom förskollärarens förutbestämda val.  
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I förskolans läroplan står det att förskolans verksamhet ska utformas efter barnens intressen, 

och att barnen ska ges möjlighet att påverka innehållet i verksamheten (Skolverket, 2010). 

Om barnen inte får ge uttryck för sina egna tankar kan man fundera över om det egentligen 

bara är förskollärarnas inflytande som räknas, för att de är vuxna och vet hur det ska vara. 

Detta diskuterar förskollärarna under våra intervjuer och samtliga är överens om att de yngre 

barnen behöver styras för att lära sig hur man gör först, innan de är mogna att ha reellt 

inflytande under skapande aktiviteter.  

(…) sen är man ju faktiskt, det är ju lite så att man måste ju ändå in och styra lite. 

För annars fungerar det ju inte, än så länge… för dom är ju så små. 

 

Om förskollärarna ser yngre barn som kompetenta och inte begränsade av sin ålder så kan den 

pedagogiska miljön på förskolan, oavsett om det är under planerad aktivitet, den fria leken 

eller uppbyggnaden av miljön, vara en plats där barnens inflytande och delaktighet synliggörs 

genom att deras intressen tas tillvara menar Eriksson Bergström (2013). Med tanke på hur 

samtliga förskollärare vi intervjuat diskuterat att yngre barn behöver styras för att utvecklas 

och lära rätt funderar vi på om förskolan snarare är en plats där barnen blir styrda och 

kontrollerade av förskollärarna. Under intervjuerna ser vi tydligt att det finns en gemensam 

åsikt hos förskollärarna att barnen först då de är äldre har kunskap nog att ha reellt inflytande 

över sin verksamhet.  

Att åldersnormen styr yngre barns möjligheter till delaktighet och inflytande under skapande 

aktiviteter blir då tydligt. Förskollärarna har en föreställning om att yngre barn inte besitter 

den kunskap som krävs för inflytande och delaktighet. Förskollärarna menar att de måste lära 

barnen hur olika material ska användas och hur olika aktiviteter går till innan barnen är mogna 

för att själva ta initiativ och kunna påverka och förändra.  

Vi tycker att detta sätt att se på yngre barn blir motsägelsefullt då förskollärarna även utrycker 

att de egentligen inte vill se på yngre barn på detta vis, men de gör det ändå för de vet inte hur 

de ska göra för att ändra på det. Det blir svårtolkat för oss, för vi tror inte att förskollärna 

medvetet menar att kränka de yngre barnen, de vill väl för alla barn. Trots det menar vi ändå 

att förskollärarna till viss del kränker de yngre barnen med tron om att barnen kommer formas 

till mogna äldre barn med hjälp av förskollärarnas vägledning. Vi ställer oss frågande till detta 

då de yngre barnen egentligen borde vara delaktiga i denna utveckling, och med deras 

inflytande under skapande aktiviteter borde planeringen styras helt efter de yngre barnens 
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intressen. Förskollärarna kan utforska och lära tillsammans med barnen på deras villkor, och 

ändå finnas där för stöd och vägledning genom det arbetet.  

Den föreställning förskollärarna har kring vad barn är och vad barn kan bildar den norm som 

förskollärarna agerar efter menar Bae (2006). Normer ser olika ut i olika sammanhang och de 

förändras över tid. Normer gör att barns kunskap begränsas efter ålder och mognad, och vad 

förskollärarna anser att barnen klarar av med dessa normer som referensram. De förskollärare 

vi intervjuat och observerat uttrycker att de alltid har ramar som barnen måste hålla sig inom, 

och att dessa ramar sätts dels med tanke på barnens ålder, men även med hänsyn till 

verksamhetens fasta rutiner som lunch, vila och raster.  

Förskollärarna menar att ju äldre barnen blir desto mer inflytande och delaktighet får de. När 

de är yngre har de ännu inte lärt sig hur de ska använda olika material eller hur skapande 

aktiviteter ska utföras. Förskollärarna menar alltså att barnen måste formas när de är unga för 

att sedan lära sig hur det går till i takt med stigande ålder, de måste utvecklas till äldre och 

mer erfarna individer. I denna utveckling har de yngre barnen ingen möjlighet att påverka och 

förändra någonting anser vi, då de begränsas i sina val efter vad förskollärarna anser vara rätt 

eller fel. Vi funderar på hur de yngre barnen påverkas av att det finns rätt eller fel sätt att välja 

rätt på (Dolk, 2013).   

Förskollärare är medvetna om att barns möjligheter till delaktighet och inflytande i många 

avseenden är begränsade, men de anser ändå att de ger de yngre barnen möjligheter till visst 

inflytande och delaktighet under skapande aktiviteter. Förskollärarna anser att barnen har 

frihet, men att den friheten begränsas inom en ram eftersom förskollärarna planerar 

skapandeaktiviteterna och det material barnen har att välja bland. 

Det är ju intressant att man säger fritt skapande, eller vad är frihet? För du har 

ju alltid en ram nånstans… även i det fria skapandet finns ju en ram. Du 

bestämmer ändå på nåt vis att det ska va på ett papper eller att det ska va inom 

den här… alltså man begränsar ju alltid nånting. 

Att yngre barns inflytande och delaktighet ofta begränsas till förskollärarnas förbestämda val 

är en norm som Dolk (2013) diskuterar. Förskollärarna bestämmer de aktiviteter och det 

material som barnen får välja bland. Rådande normer styr förskollärarnas beslut efter vad som 

anses passande utifrån barnens ålder och mognad.  

Även Sandvik (2007) diskuterar begreppen delaktighet och inflytande för yngre barn, och 

skriver att det kan finnas argument hos förskollärare att barnen är för unga i vissa anseenden. 



19 
 

Åldersnormen gör då att förskollärarna begränsar yngre barn den möjlighet till delaktighet 

och inflytande som de har rätt till. Det har vi tydligt sett under våra observationer då barnen 

fick utforska på det sätt som förskollärarna ansåg var godkänt.  

Under en skapande aktivitet fick ett barn tag i ett snöre som barnet doppade i vattenfärgen, 

och sedan spände ut så färgen skvätte ut på papperet och bordet. Till en början pratade 

förskolläraren med barnet om hur färgstänken såg ut och varför det blev så. Efter en liten 

stund plockade förskolläraren bort snöret med motiveringen att det inte är på det viset man 

målar med vattenfärg, det blir för klabbigt.  

Detta är ännu ett exempel på hur barns intressen avbryts då det inte stämmer överens med 

förskollärarens planering, istället för att ge barnen möjlighet till att utforska vidare. I denna 

situation är normen att inte klabba ner, och den normen får barnet inte en chans att bryta. 

Sandvik (2007) menar att det vilar ett ansvar hos förskollärare att synliggöra normen för att 

lyfta barnen och deras rättigheter till inflytande och delaktighet i förskolans verksamhet. Om 

barnen i större utsträckning gavs möjlighet till att bryta rådande normer tror vi att de skapande 

aktiviteterna i förskolan kunde bli en plats där barnens inflytande och delaktighet blev mer 

synligt.  

I den fria leken anser förskollärarna att yngre barn har obegränsade möjligheter till delaktighet 

och inflytande. När barnen leker fritt mellan de planerade aktiviteterna har de möjlighet att 

välja var de vill leka och vilket material de vill använda. Denna obegränsade frihet kan dock 

problematiseras, menar Dolk (2013), då den pedagogiska miljön som barnen har tillgång till 

är uppbyggd av förskollärarna och rummen har oftast ett bestämt tema med förutbestämt 

material. Alltså innehåller även den pedagogiska miljön val inom en, av förskollärarna, 

förbestämd ram.  

Förskollärarna är medvetna om att de skapar ramar som barnen förväntas hålla sig inom, 

framförallt när det gäller de planerade skapande aktiviteterna. Det är viktigt att man pratar om 

vilka ramar man har. Detta för att kunna reda ut vilka normer som styr och varför, för att 

kunna bredda dem och öppna upp för barns delaktighet och inflytande oavsett vilken ålder de 

har (Salmson och Ivarsson, 2015). 
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Miljön som möjliggörande respektive hindrande av demokrati 
Förskollärarna delar in skapandematerial i kategorierna klabbigt och rent. Det material som 

förskollärarna klassar som rent är tillgängligt för de yngre barnen hela tiden. Det är material 

som inte stökar ner och förstör, eller material som barnen inte kan skada sig på. Det klabbiga 

materialet är otillgängligt för de yngre barnen då detta material är sådant som förskollärarna 

anser att yngre barn inte klarar av att hantera mer än under planerade skapandeaktiviteter. 

Denna indelning kan vi direkt relatera till Nordin-Hultman (2005) som själv delar in 

skapandematerial i kategorierna smutsigt och rumsrent material, och bortsett från att 

författaren benämner dessa kategorier annorlunda så delas materialet in efter samma 

egenskaper.  

Under våra observationer kunde vi tydligt se skillnad på det klabbiga och det rena 

skapandematerialet, då det klabbiga materialet hölls undan ur barnens räckhåll på båda 

förskolorna i studien. Dock skilde sig vilka material som kategoriserades som klabbigt 

respektive rent en aning då en av förskolorna hade tillgång till en ateljé där deras skapande 

aktiviteter höll till, medan den andra förskolan fick utföra sina skapande aktiviteter runt de 

bord de annars äter vid.  

Det rena materialet bestod på den förskolan som inte hade tillgång till en ateljé endast av 

byggklossar, kritor, pennor och papper och dessa stod framme inom barnens räckhåll hela 

tiden. På den förskola som hade tillgång till en ateljé innefattade det rena materialet även 

toarullar, garn och tyger. Det klabbiga materialet var samma oavsett tillgång till en ateljé eller 

inte, och det innefattade bland annat flytande färger, lim, saxar och pärlor och detta material 

plockade förskollärarna fram om det behövdes under de planerade aktiviteterna, och de fick 

användas under uppsyn och med hjälp av förskollärarna.  

Nordin-Hultman (2005) skriver att alla förskolors pedagogiska miljöer är formade efter en 

viss ordning, att det finns en tradition kring hur olika rum och utrymmen är planerade och 

vilka aktiviteter som förespråkas där. Denna ordning reglerar vilka aktiviteter och vilket 

material som finns tillgängligt eller inte för barnen, och bildar den ram som barnen anpassas 

efter.  

Det klabbiga och rena materialet kategoriseras efter förskollärarnas tankar om vad som passar 

i den pedagogiska miljön, och efter vad de anser att barnen klarar av. Det klabbiga materialet 

placeras utom räckhåll för barnen, och det används främst vid de tillfällen då förskollärarna 

planerar att ha med det under en skapande aktivitet. Det klabbiga materialet kan även barnen 
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fråga efter under den fria leken, och får ibland använda det även utanför ramen av en planerad 

aktivitet. Förskollärarna anser att det inte spelar någon roll att det klabbiga materialet placeras 

utom barnens räckhåll. Om barnen kan se det klabbiga materialet tycker de ändå att det är 

tillgängligt för dem. 

Och att barnen kan se det, för att står det bakom så ser dom ju inte. Eller ligger i 

ett skåp till exempel då ser dom ju inte, men här står det på hyllor så dom ser 

färgerna och allting. Jag jobbar på en småbarnsavdelning så dom når inte 

färgerna själva, dom pekar ju och då får dom.  

Vi reflekterar över förskollärarnas syn på att det klabbiga materialet är tillgängligt om barnen 

ser det och kan fråga efter det, men det kan tolkas som en grad av tillgänglighet som ändå är 

styrd av förskollärarna. När barnen frågar efter det klabbiga materialet ställs förskolläraren 

inför ett val, och det är vad det valet grundar sig på som vi funderar extra kring. Det som styr 

detta val kan antingen grunda sig på förskollärarens förmåga att svara på barnets intresse och 

lust att utforska, eller begränsas genom att barnets ålder och kunskap ses som ett hinder.   

Förskollärarna uttryckte återkommande att exempelvis saxar är ett material som de yngre 

barnen inte kan hantera, med risk för att skada sig själva eller andra. Att förebygga att barn 

skadar sig är en aspekt att ta hänsyn till, men att göra det med motivationen att de yngre 

barnen inte är mogna eller att de ännu inte lärt sig menar vi är att förminska de yngre barnens 

förmåga. Att låta barnen utforska det klabbiga materialet och då finnas där som stöd och hjälp 

vore ett annat och kanske bättre sätt att se på det klabbiga materialet. Det handlar om hur 

förskollärarna väljer att se på de yngre barnens förmåga och kunskap. 

Förskollärarnas förhållningssätt till barnen utgör grunden för den pedagogiska miljön menar 

Dolk (2013). Förskollärarnas barnsyn speglar sig i vilken utsträckning barnen ges möjlighet 

till inflytande och delaktighet. Den speglar sig också i på hur de väljer att ta tillvara barns 

tankar och idéer och synliggöra dem i den pedagogiska miljön på förskolan. Av det vi kunnat 

se har barns tankar och idéer inte synliggjorts, vilket då speglar att yngre barn inte har 

möjlighet till delaktighet och inflytande i den utsträckning som de borde. Barnen har fått 

inflytande i en form som passar in i förskollärarnas tankar och synsätt, alltså genom det 

material som förskollärarna valt att hålla tillgängligt. Anledningen bakom dessa val tolkar vi 

som fördel för förskollärarna snarare än barnen. Detta på grund av att förskollärarna själva 

berättat att klabbiga material inte fungerar att ha tillgängligt för de yngre barnen, eftersom det 

stökar ner och det i sin tur tar för mycket tid att städa undan. Även här spelar vardagsrutiner 
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en avgörande faktor, då raster, lunch och vila är exempel på rutiner med fasta tider som kan 

påverkas om barnen stökar ner för mycket menar förskollärarna. 

Tillgängligheten till de klabbiga och rena skapandematerialen ser olika ut beroende på om 

förskollärarna har tillgång till en ateljé eller inte. Den faktor som ligger till grund för 

förskollärarnas val av vilket material som är tillgängligt och otillgängligt för barnen, samt 

huruvida barnen har möjlighet att påverka de besluten, har förskollärarna olika tankar kring.  

De förskollärare som har tillgång till en ateljé anser att valen görs utifrån barnens bästa, alltså 

att de inte ska skada sig eller förstöra sina kläder. Även om tillgång till ateljé finns så är 

tidsaspekten en faktor, men inte lika sträng då ateljén kan lämnas ostädad tills det finns tid att 

göra i ordning vid ett senare tillfälle. 

De förskollärare som inte har tillgång till en ateljé tycker att valen främst grundar sig på i 

vilken utsträckning de har tid och ork att plocka undan efter barnen. De anser att det är 

problematiskt att utveckla sina skapande aktiviteter då de måste hålla till vid de bord som de 

även äter alla måltider vid. På grund av det måste de alltså städa undan efter varje skapande 

tillfälle, vilket de ser som ett problem. 

Oavsett om förskollärarna har tillgång till en ateljé eller inte delas det tillgängliga respektive 

otillgängliga materialet in i kategorierna klabbigt och rent, och aspekter som tidsbrist och 

barnens säkerhet ter sig med samma motivering. Att hålla klabbigt material otillgängligt för 

yngre barn med rädsla att de ska skada sig eller stöka ner säger mycket om hur förskollärarna 

ser på de yngre barnen anser vi. Det klabbiga materialet skulle mycket väl kunna vara 

tillgängligt för barnen hela tiden, om förskollärarna fanns tillhands och skapade tillsammans 

med barnen.  

Raster, lunch och andra vardagsrutiner behöver inte styra barnens möjligheter till inflytande 

och delaktighet, utan tvärtom kan barnens inflytande och delaktighet styra övriga 

vardagsrutiner, eller åtminstone gå hand i hand med dessa. Med barnens bästa i centrum 

skulle förskollärarna kunna hitta ett sätt att involvera de yngre barnen i planeringen och 

utförandet av skapande aktiviteter, och även i arbetet med att utforma den skapande miljö där 

det klabbiga och rena materialet används.  
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Diskussion  
I denna del diskuterar vi vårt resultat under rubrikerna Resultatdiskussion och 

Metoddiskussion. Resultatdiskussionen inleds med att återkoppla till våra frågeställningar. 

Resultatdiskussion 
 Hur ger förskollärare barn i åldrarna 1-3 år möjlighet till delaktighet och inflytande 

under skapande aktiviteter på förskolan? 

 Vilka val ligger, enligt förskollärarna, till grund för beslut kring de skapandematerial 

som är tillgängliga respektive otillgängliga i förskolan för barn i åldrarna 1-3 år? 

Baserat på vår data analyserade vi fram två teman som vi menar besvarar dessa 

forskningsfrågor, d.v.s. Ålder och brist på kunskap och erfarenhet begränsar samt Miljön som 

möjliggörande eller hindrande av demokrati. 

Tema 1, Ålder och brist på kunskap och erfarenhet begränsar visar att de möjligheter till 

delaktighet och inflytande förskollärarna ger de yngre barnen är begränsade. Resultatet visar 

att förskollärarna planerar de skapande aktiviteter och det material som används utan barnens 

delaktighet, men att förskollärarna i viss mån ger dem inflytande under aktiviteterna då 

barnen har möjlighet att välja bland det material som förskolläraren har plockat fram. Alltså 

ges de yngre barnen möjlighet till inflytande inom en av förskolläraren förutbestämd ram, och 

den ramen har barnen enligt vårt resultat ingen möjlighet att påverka. 

Anledningen till att förskollärarna begränsar de yngre barnens möjligheter till delaktighet och 

inflytande är att de anser att yngre barn inte har den kunskap och erfarenhet som krävs, vilket 

bildar den åldersnorm har synliggjorts i vårt resultat. Detta förhållningssätt medför att de 

yngsta barnen inte får den möjlighet till delaktighet och inflytande i den omfattning som de 

har rätt till (FN, 1989). Salmson och Ivarsson (2015) skriver att förskollärare har ett ansvar 

och uppdrag att ta hänsyn till och respektera barnens önskemål och viljor, men det betyder 

inte att varje barns vilja ska styra. Det handlar om hur förskollärare förhåller sig till barnet och 

hur barnet blir bemött. 

Dolk (2013) anser att delaktighet handlar om relationen mellan förskollärare och barn, samt 

vad de tillåts påverka. Möjligheterna till delaktighet handlar således om vad förskollärare och 

barn tillåts göra och vad de får för frihet till att tycka och tänka. Delaktighet handlar också om 

hur förskollärares och barns tankar och idéer kan påverka och förändra innehållet i 

verksamheten. I vilken utsträckning barns tankar och idéer kan påverka verksamheten handlar 

till stor del om förskollärarnas syn på barn och deras förhållningssätt till dem.  
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I relationen mellan förskollärare och barn får man ta hänsyn till att ansvar ökar i takt med 

ålder, alltså har förskollärarna ett större ansvar än barn just för att de har mer kunskap och 

erfarenhetet (Salmsson och Ivarsson, 2015). Resultatet visar att förskollärarna är medvetna 

om att ålder medför en begränsning för de yngsta barnen men framför under intervjuerna en 

förhoppning om att förändra detta förhållningssätt. Dock visar vårt resultat att förskollärarna 

inte aktivt arbetar för att förändra den rådande åldersnormen under de skapande aktiviteter vi 

observerat.  

Tema 2, Miljön som möjliggörande respektive hindrande av demokrati visar att förskollärarna 

delar upp allt skapandematerial i klabbigt och rent, där det klabbiga materialet ofta är 

otillgängligt för barnen medan det rena materialet i större utsträckning är tillgängligt för dem. 

Dessa kategoriseringar av skapandematerial benämner Nordin-Hultman (2005) som smutsigt 

och rumsrent material, vilka hon anser begränsar tillgängligheten av material för barn i 

förskolan. 

De val som ligger till grund för hur det klabbiga och rena materialet är organiserat i miljön 

styrs till stor del av förskollärarnas brist på tid visar resultatet. Vardagsrutiner som raster, 

lunch och vila gör att förskollärarna känner sig begränsade när det kommer till skapande 

aktiviteter och hur det skapande materialet är organiserat i den pedagogiska miljön. 

Förskollärarna tycker inte att de har den tid som krävs för att möta de yngre barnens intressen 

och viljor, vilket gör att de väljer att hålla det klabbiga materialet ur barnens räckhåll. 

Förskollärarna skulle dock kunna reflektera över i vilken utsträckning de vill att barnen ska ha 

inflytande i verksamheten, och arbeta för att lyfta fram barns tankar och idéer i den mån de 

har möjlighet till (Bae, 2006). 

Resultatet visar även att de förskollärare vi intervjuat har olika förutsättningar när det kommer 

till organisationen av den pedagogiska miljön. De förskollärare som har tillgång till en ateljé 

har i större utsträckning möjlighet att lämna en skapande aktivitet och städa vid ett senare 

tillfälle, medan de förskollärare som inte har tillgång till en ateljé får använda de bord där de 

annars äter och blir på det viset mer styrda då de måste städa undan efter varje tillfälle.  

Metoddiskussion  
Valet att göra en minietnografisk studie är avgörande för studiens resultat. En minietnografisk 

studie syftar till att förstå utifrån en annan människas perspektiv (Roos, 2014). Detta 

inifrånperspektiv har gett oss en förståelse för hur yngre barn i åldrarna 1-3 år ges möjlighet 

till inflytande och delaktighet genom att studera skapande aktiviteter på förskolan. 
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Vår studie visar inte något generellt resultat av förskollärares synsätt eller normer som är 

övergripande för alla förskolor i Sverige, det är en studie som visar resultat ur en viss kontext. 

Studiens resultat bidrar med kunskap som kan öppna upp ögonen för normer, barns 

delaktighet och inflytande och tillgänglighet i den egna verksamheten för förskollärare, 

studenter och andra som arbetar med de yngre barnen i förskolan. 

Resultatet kunde sett annorlunda ut om urvalet hade gjorts på ett annat sätt. De förskolor vi 

studerade hade olika förutsättningar gällande den skapande miljön, vilket vi tror kan ha 

påverkat resultatet. T ex, den ena förskolan hade tillgång till en ateljé vilket den andra 

förskolan inte hade.  

De aktiviteter vi observerade var planerade av förskollärarna som valde både den aktivitet och 

det material som användes. Samtliga förskollärare valde skapande i form av målning och 

pyssel under aktiviteterna. Antalet barn som medverkade under observationerna kan också ha 

påverkat resultatet, då det finns en risk att det valda antalet barn begränsade förskollärarnas 

möjlighet att ge barnen delaktighet och inflytande under aktiviteterna, dock var detta inte en 

aspekt vi valde att fördjupa oss i. 

Att vi var bekanta med ena förskolan sedan tidigare tror vi inte påverkade resultatet då barnen 

inte tog kontakt med oss under observationerna. 

Slutsats och förslag på vidare forskning 
Förskollärarna anser enligt studiens resultat att de ger barnen inflytande under skapande 

aktiviteter då de låter barnen välja bland det material som är framplockat, eller att de ger 

barnen alternativ som t.ex. ett eget papper att måla på under skapande aktiviteter. 

Förskollärarna är medvetna om att de yngre barnen ges val inom en av förskollärarna 

förutbestämd ram, men de fastslår att det trots det kan ses som inflytande och delaktighet. Vi 

kan dock se att de yngre barnens möjligheter till delaktighet och inflytande under skapande 

aktiviteter är begränsade, då de yngre barnen inte har någon delaktighet i varken planeringen 

av aktiviteterna eller inflytande över det material som används.  

Förskollärarna arrangerar den pedagogiska miljön efter hur de själva anser sig ha tid och 

möjlighet att hålla ordning under och efter aktiviteterna, och därför kategoriseras 

skapandematerialet till klabbigt och rent. Det klabbiga materialet väljer förskollärarna att 

hålla otillgängligt för de yngre barnen. Vårt resultat visar att de yngre barnens möjligheter till 

delaktighet och inflytande påverkas av placeringen av skapandematerialet och i vilken 
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omfattning förskollärarna möter barnens intressen och viljor att använda det. Därmed kan vi 

se att den pedagogiska miljön både kan möjliggöra och hindra demokrati för de yngre barnen i 

förskolan. 

För vidare forskning vore det intressant att fördjupa sig i hur de normer som råder får 

konsekvenser för yngre barns möjlighet till delaktighet och inflytande i ett bredare perspektiv 

än under skapande aktiviteter.  
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Bilaga 2 

Samtyckesblankett till vårdnadshavare  
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Bilaga 3 

Samtyckesblankett till vårdnadshavare  
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Bilaga 4 

Intervjuguide 
 

1. Hur ger du barnen möjlighet till inflytande och delaktighet i val av material i en skapande 

aktivitet- i ateljén?  

 

2. Vad får barnen välja? 

 

3. Hur tar du tillvara på barnens egna idéer? 

 

4. Vad finns det för regler?  

 

5. Vem bestämmer reglerna? 

 

6. Hur inbjuder miljön till skapande? 

 

7. Vilka skapandematerial finns tillgängliga för barnen hela tiden, och vilka material hålls 

undan?  

 

8. Varför hålls en del material ur barnens räckhåll? 

 

9. Vad kan barnen ha inflytande kring?  

 

10. Hur ser du på begreppet tillgänglighet i förskolan? 
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Bilaga 5 

Spaltdokumentation mall 
 
Plats och aktivitet:      
Datum och tid: 
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Bilaga 6  

Transkriberingsmall  
 

Speaker  Speach  Notes  

Student:   
 

 

Förskollärare   
 

 

Student:   
 

 

Förskollärare:   
 

 

Student:  
 

  

Förskollärare:  
 

  

 


